บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Public Company Limited
ทะเบียนเลขที่ 0107556000311
ที่ AIE133/2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่ อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอเรี ยนให้ทราบผลการดาเนินงานรวมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ( 1 มกราคม – 31 มีนาคม ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ไตรมำส 1 ปี 2563
สอบทำนแล้ว
ล้ำนบำท

ไตรมำส 1 ปี 2562
สอบทำนแล้ว
ล้ำนบำท

รายได้รวม

1,843.56

424.76

1,418.80

334.02

รายได้ขายและบริ การ

1,842.01

424.02

1,417.99

334.42

1.55

0.74

0.81

109.46

(1,678.87)

(448.36)

1,230.51

274.45

กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

163.14

(24.34)

187.48

770.25

ค่าใช้จ่ายขาย บริ หารงาน ต้นทุนทางการเงิน และ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(32.44)

(20.02)

12.42

62.04

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิส่วนของบริ ษทั ใหญ่

132.25

(43.62)

175.87

403.19

0.025

(0.008)

0.034

403.19

ผลประกอบกำรงบกำรเงินรวม

รายได้อื่น
ต้นทุนขายและบริ การรวม

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้ )

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้ำนบำท

ร้ อยละ

กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย (งบการเงินรวม) มีผลการดาเนินงานกาไรสุ ทธิสาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 จานวน 132.25 ล้านบาท
และขาดทุนสุ ทธิไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 43.62 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างงวดไตรมาส 1 ปี 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีผล
การดาเนินงานกาไรเพิ่มขึ้น 175.87 ล้านบาท หรื อในอัตราร้อยละ 403.19
โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 บริ ษทั ฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีผลการดาเนินงานกาไรสุ ทธิ 133.26 ล้านบาท เทียบกับไตร
มาส 1 ปี 2562 ที่ มีผลขาดทุนสุ ทธิ เท่ากับ 42.07 ล้านบาท บริ ษทั ฯมีผลกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้น 175.33 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
416.76 ผลกาไรสุ ทธิ ที่เพิ่มขึ้นจากปริ มาณขายไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้นซึ่ งเป็ นผลมาจากการสนับสนุ นและกาหนดมาตรการปรับเพิ่ม
สัดส่ วนผสมไบโอดีเซลในดีเซลจาก B7 เป็ น B10 เป็ นน้ ามันดีเซลพื้นฐานและบังคับใช้อย่างเป็ นทางการทัว่ ประเทศ ตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2563 เป็ นต้นมา
ที่ต้งั
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บริ ษทั ฯได้พิจารณาตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (AIL) จานวน 5.62 ล้านบาท และรับรู ้ผลขาดทุนจากการได้บนั ทึก
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้า (ไบโอดีเซล) ลดลง (NRV) ณ 31 มีนาคม 2563 จานวน 3.35 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความเสี่ ยงการผันผวน
ของราคาน้ ามันปาล์มดิบ โดยได้กาหนดนโยบายโดยเน้นให้ความสาคัญในการบริ หารจัดซื้ อและจัดการวัตถุดิบ (น้ ามันปาล์มดิบ)
และสิ นค้า (ไบโอดีเซล) โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 บริ ษทั ฯมีอตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้าที่เร็ วขึ้นและเก็บสต็อกไว้ระหว่าง 15-20
วัน อีกทั้งมีการควบคุมอัตราการสู ญเสี ยจากการผลิตให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
บริ ษทั ย่อย มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุ ทธิสาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 6.77 ล้านบาท และไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ
8.17 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 1.40 ล้านบาท การดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยเป็ นการสนับสนุนงานของกลุ่มบริ ษทั เป็ นหลัก

กำไร (ขำดทุน) ขั้นต้ น
บริ ษทั ฯ มีผลการดาเนินงานกาไรขั้นต้น จากการขายสิ นค้าและบริ การ สาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 169.62 ล้าน
บาท มีกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 192.54 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 840.05 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีผลขาดทุนขั้นต้น เท่ากับ
22.92 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อยมีขาดทุนขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 4.86 ล้านบาท และในไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 1.42 ล้านบาท
โดยมีขาดทุนขั้นต้นเพิ่มขึ้น 3.44 ล้านบาท
ประกอบด้วยสาเหตุ ดังต่อไปนี้
ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำส 1 ปี 2563
(หน่ วย : ล้ำนบำท)
รายได้จากการขายและบริ การ

ไบโอดีเซล รับจ้างกลัน่
รวมรายได้
น้ ามันบริ โภค
น้ ามัน
กลีเซอรี น
จากการขาย รายได้
ผลพลอยได้
ปาล์ม
บริ สุทธิ์ เดินเรื อ และบริ การ
อื่น
0.00
16.22
4.88
1,842.01 1.55
1,820.91
(1,640.05)

0.00

ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง

(38.50)

0.00

35.15

0.00

(3.35)

กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้นตามส่วนงาน

142.36

0.00

26.25

(5.47)

163.14

1.55

164.69

อัตรารายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม (%)

98.77

0.00

0.88

0.26

99.92

0.08

100.00

อัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย (%)

90.07

0.00

154.87

212.09

91.14

0.00

91.07

ต้นทุนขายและบริ การ

ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำส 1 ปี 2562
(หน่ วย : ล้ำนบำท)
รายได้จากการขายและบริ การ
ที่ต้งั

(25.12) (10.35)

(1,675.52)

0.00

รายได้รวม
1,843.56
(1,675.52)
(3.35)

ไบโอดีเซล
น้ ามันบริ โภค
ผลพลอยได้

รับจ้างกลัน่
รวมรายได้
น้ ามัน
กลีเซอรี น
จากการขาย รายได้
ปาล์ม
บริ สุทธิ์
เดินเรื อ และบริ การ อืน่
รายได้รวม
5.07
0.00
6.44
424.02 0.74
424.76
412.51
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ผลกำรดำเนินงำน ไตรมำส 1 ปี 2562
(หน่ วย : ล้ำนบำท)
ต้นทุนขายและบริ การ

ไบโอดีเซล รับจ้างกลัน่
รวมรายได้
น้ ามันบริ โภค
น้ ามัน
กลีเซอรี น
จากการขาย รายได้
ผลพลอยได้
ปาล์ม
บริ สุทธิ์
เดินเรื อ และบริ การ อืน่
รายได้รวม
(417.53)
(3.72)
0.00
(7.86)
(429.11) 0.00
(429.11)

ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง

(19.25)

0.00

0.00

0.00

(19.25)

0.00

(19.25)

กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้นตามส่วนงาน

(24.27)

1.35

0.00

(1.42)

(24.34)

0.74

(23.60)

97.12

1.19

0.00

1.52

99.83

0.17

100.00

101.22

73.37

0.00

122.05

105.74

0.00

105.56

รายได้
อื่น

รายได้รวม

อัตรารายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม (%)
อัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย (%)

เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน

ไบโอดีเซล รับจ้างกลัน่
น้ ามันบริ โภค
น้ ามัน
ผลพลอยได้
ปาล์ม

กลีเซอรี น
บริ สุทธิ์

เดินเรื อ

รวมรายได้
จากการขาย
และบริ การ

(5.07)

16.22

(1.56)

1,417.99

0.81

1,418.80

อัตราผลต่างรายได้ตามส่วนงาน (%)

1,408.40
341.42

(100.00)

100.00

(24.22)

334.42

110.60

334.03

ผลต่างต้นทุนขาย ตามส่วนงาน

1,241.77

(3.72)

(10.03)

2.49

1,230.51

0.00

1,230.51

อัตราผลต่างต้นทุนขายตามส่วนงาน (%)

297.41

(100.00)

100.00

31.68

286.76

0.00

286.76

ผลต่าง อัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย

(11.15)

(73.37)

154.87

90.04

(14.60)

0.00

(14.49)

ผลต่างรายได้ ตามส่วนงาน (ล้านบาท)

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายและบริ การรวมสาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 และไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ
1,842.01 ล้านบาท และ 424.02 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบ ไตรมาส 1 ปี 2563 กับไตรมาส 1 ปี 2562 รายได้ขายและบริ การรวม
เพิ่มขึ้น 1,417.99 ล้านบาท หรื อร้อยละ 334.42 ซึ่งสรุ ปตามส่วนงานได้ดงั นี้

1.1 รำยได้จำกกำรขำยไบโอดีเซล น้ำมันบริโภค และผลพลอยได้
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายไบโอดีเซล น้ ามันบริ โภค และผลพลอยได้สาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
1 ปี 2562 เท่ากับ 1,408.40 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 341.42 จากการเพิ่มขึ้นเชิงปริ มาณและราคาขาย
บริ ษทั ฯ มีปริ มาณการจาหน่ายสิ นค้ารวมในไตรมาส 1 ปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 132.96 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562
และราคาขายเฉลี่ยต่อหน่ วยสิ นค้า ในไตรมาส 1 ปี 2563 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2562 ร้อยละ 163.18 แบ่งตามกลุ่มสิ นค้า
ดังนี้
ที่ต้งั
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▪ การขายไบโอดี เซลในไตรมาส 1 ปี 2563 มี ปริ มาณขายเพิ่มขึ้นร้ อยละ 135.11 และราคาขายเฉลี่ ยเพิ่มขึ้นร้ อยละ
112.71 ซึ่ งปริ ม าณขายเพิ่ มขึ้ น จากการขายให้กับ ลูกค้ารายใหม่ ม ากขึ้น จากไตรมาส 1 ปี 2562 และปริ ม าณขาย
เพิ่มขึ้นเป็ นผลมาจากการสนับสนุ นและกาหนดให้ B10 เป็ นน้ ามันดีเซลพื้นฐานของประเทศ จากลูกค้ากลุ่มผูค้ ้า
น้ ามันตามมาตรา 7 ได้มีการสั่งซื้ อเพิ่มขึ้นตามมาตราการของภาครัฐในเดือนธันวาคม 2562 เป็ นต้นมา เป็ นผลให้
บริ ษทั ฯมีมูลค่าขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 400.09 โดยราคาน้ ามันปาล์มดิบ (วัตถุดิบหลัก) ในไตรมาส 1 ปี 2563 มีราคาเฉลี่ย
33,900 บาท/ตัน ซึ่งสู งกว่าไตรมาส 1 ปี 2562 ที่มีราคาเฉลี่ย 16,040 บาท/ตัน (ที่มา : กรมการค้าภายใน)
▪ การขายน้ ามันบริ โภคในไตรมาส 1 ปี 2563 มีปริ มาณขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2562 ในอัตราร้อยละ 8.37 และ
ราคาขายเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 56.74 มูลค่าขายรวมเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 69.85 จากลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมรายเดิม
ซึ่ งได้รับคาสั่งซื้ อจากการเข้าแข่งขันประกวดราคา โดยบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นให้มีการขายในลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเป็ น
หลัก โดยมีการทาสัญญาซื้อขายระยะสั้น กาหนดปริ มาณและระยะเวลาการจัดส่ ง ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถวางแผนใน
การจัดหาวัตถุดิบภายใต้ตน้ ทุนขายที่บริ ษทั ฯกาหนด
▪ การขายผลพลอยได้ในไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่งมีราคาขายเฉลี่ยลดลงร้อยละ 37.32 ตามราคาตลาดกลางของ
อุตสาหกรรม และมีปริ มาณขายของผลพลอยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 429.79 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่งปริ มาณขาย
เพิ่มขึ้นตามปริ มาณขายไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้กาหนดนโยบายในการขายผลพลอยได้ในส่วนที่มี
ปริ มาณคงเหลือจากความต้องการใช้ในการผลิตไบโอดีเซลและกลีเซอรี นบริ สุทธิ์ เท่านั้น

1.2 รำยได้จำกกำรรับจ้ ำงผลิต
บริ ษทั ฯ ไม่มีการให้บริ การรายได้บริ การรับจ้างผลิต ในไตรมาส 1 ปี 2563 เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีปริ มาณขายสิ นค้าเพิม่
มากขึ้น จึงไม่สามารถให้บริ การรับจ้างผลิตได้ แต่ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีรายได้จากการรับจ้างผลิต เท่ากับ 5.07 ล้านบาท

1.3 รำยได้ จำกกำรขำยกลีเซอรีนบริสุทธิ์
บริ ษทั ฯ สามารถผลิตและเริ่ มขายกลีเซอรี นบริ สุทธิ์ ได้ต้งั แต่ไตรมาส 4 ปี 2562 โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 มีรายได้เท่ากับ
16.22 ล้านบาท

1.4 ส่ วนงำนให้ บริกำรเดินเรื อขนส่ ง
บริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการให้บริ การเดินเรื อขนส่งสาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 และ ไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 4.88 ล้าน
บาท และ 6.44 ล้านบาท ตามลาดับ รายได้ที่ลดลงเกิดจากการให้บริ การเดินเรื อในต่างประเทศแก่ลกู ค้าภายนอกลดลง จาก
นโยบายที่นามาใช้เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานภายในกลุ่มธุรกิจเป็ นหลัก

2. รำยได้อื่น
รายได้อื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย รายได้จากการจาหน่ายเศษวัสดุ, ดอกเบี้ยรับ, กาไรจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น, ค่าปรับจากการชาระล่าช้าของลูกหนี้การค้า เป็ นต้น
ที่ต้งั
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีรายได้อนื่ สาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 1.55 ล้านบาท และไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ
0.74 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.81 ล้านบาท

ต้ นทุนขำยและต้ นทุนบริกำร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายและต้นทุนบริ การรวมสาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 1,675.52 ล้านบาท คิดเป็ น
อัตราต้นทุนขายรวมต่อรายได้ขายและบริ การรวมร้อยละ 91.14 และไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 429.11 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราต้นทุน
ขายรวมต่อรายได้ขายและบริ การรวม ร้อยละ 99.83 ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบไตรมาส 1 ปี 2563 และ ไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษทั ฯมีอตั รา
ต้นทุนขายต่อยอดขายลดลงร้อยละ 14.60 ทั้งนี้ มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง (NRV) ณ 31 มีนาคม 2563 จานวน 3.35
ล้านบาท และ ณ 31 มีนาคม 2562 จานวน 19.25 ล้านบาท สรุ ปตามส่วนงาน ดังนี้

1. ต้ นทุนขำยไบโอดีเซล น้ำมันบริโภค และผลพลอยได้
บริ ษทั ฯมีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายของไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2562 ร้อยละ 11.15 เนื่องจาก
บริ ษทั ฯได้รับคาสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับราคาน้ ามันปาล์มดิบปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนธันวาคม 2562 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนที่จะมีการปรับราคาลดลงในเดือนมีนาคม 2563 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯยังคงนโยบายในการบริ หารจัดการ
สิ นค้าคงเหลือให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
▪ ไบโอดีเซล ในไตรมาส 1 ปี 2563 มีอตั ราต้นทุนขายลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2562 ร้อยละ 14.80 คิดเป็ นลดลงร้อย
ละ 14.27 จากปริ มาณขายที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้ผลิตสิ นค้ามากขึ้นสามารถนามาเฉลี่ยต้นทุนคงที่ให้ลดลง ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ พยายามควบคุมเปอร์เซ็นต์การสู ญเสี ยจากการผลิตให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และในไตรมาส 1 ปี 2563
บริ ษทั ฯสามารถบริ หารจัดการวัตถุดิบและสิ นค้าให้มีอตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้าที่เร็ วขึ้นและเก็บสต็อกไว้ให้
อยูร่ ะหว่าง 15-20 วัน เพื่อไม่ให้ตน้ ทุนขายเพิม่ ขึ้นจากสต็อกสิ นค้าที่จดั เก็บไว้มากเกินไป เพราะความผันผวนของ
ราคาน้ ามันปาล์มยังเป็ นปัจจัยสาคัญในการทากาไรของบริ ษทั ฯ โดย ณ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาการ
ด้อยค่าของสิ นค้าคงเหลือในกลุ่มไบโอดีเซล เป็ นจานวน 41.25 ล้านบาท
▪ น้ ามันบริ โภค ในไตรมาส 1 ปี 2563 มีอตั ราต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2562 ร้อยละ 11.59 คิดเป็ น
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 13.89 บริ ษทั ฯมีการสั่งซื้อวัตถุดิบตามปริ มาณและราคาต้นทุนที่เสนอขาย (Made to
Order) ไว้แล้ว แต่เนื่องจากการจัดเก็บน้ ามันปาล์มดิบไม่สามารถแยกจัดเก็บได้ จึงทาให้ตน้ ทุนการผลิตผันแปร
ไปตามราคาวัตถุดิบในช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป โดย ณ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้พจิ ารณาการด้อยค่าของ
สิ นค้าคงเหลือในกลุ่มน้ ามันบริ โภค จานวน 0.25 ล้านบาท
▪ ผลพลอยได้ ในไตรมาส 1 ปี 2563 มีอตั ราต้นทุนขายผลพลอยได้ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2562 ร้อยละ 7.40 คิด
เป็ นลดลงร้อยละ 5.42 บริ ษทั ฯกาหนดให้ราคาต้นทุนขายเป็ นไปตามราคาตลาดของสิ นค้าที่คาดว่าจะขายได้
ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เป็ นต้นมา จนถึง เดือนมีนาคม 2563 ราคาตลาดของสิ นค้าปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจึงทา
ให้ตน้ ทุนขายสู งกว่าราคาขาย โดย ณ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาการด้อยค่าของสิ นค้าคงเหลือในกลุ่ม
ผลพลอยได้ จานวน 1.00 ล้านบาท
ที่ต้งั
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2. ส่ วนงำนรับจ้ ำงผลิต
บริ ษทั ฯ ไม่มีการรับจ้างผลิตในไตรมาส 1 ปี 2563 เนื่องจาก ปริ มาณการขายของบริ ษทั ฯ ที่เพิม่ มากขึ้น ทาให้บริ ษทั ไม่
มีกาลังผลิตเหลือสาหรับส่วนงานนี้ ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯใช้กาลังการผลิตส่วนที่เหลือมาใช้ในการผลิตงานส่วนนี้ ซึ่งช่วยปันส่วน
ต้นทุนคงที่ของบริ ษทั ฯ ทาให้สามารถลดต้นทุนผลิตสิ นค้าของบริ ษทั ฯได้ ในไตรมาส 1 ปี 2563 อัตราตันทุนขายต่อยอดขาย
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 73.37
3.

ส่ วนงำนกลีเซอรีนบริสุทธิ์
ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริ ษทั ฯมีอตั ราต้นทุนขายกลีเซอรี นบริ สุทธิ์ เท่ากับร้อยละ 154.86 เหตุเพราะตั้งแต่ไตรมาส 4
ปี 2561 บริ ษทั ฯไม่ได้ขายผลพลอยได้ชนิดกลีเซอรี นดิบ ทั้งนี้เพื่อต้องการจัดเก็บกลีเซอรี นดิบทั้งหมดไว้ใช้เป็ นวัตถุดิบในการ
ผลิตกลีเซอรี นบริ สุทธิ์ แต่เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็ นจานวนมาก ประกอบกับผูผ้ ลิตเจ้าใหญ่ในต่างประเทศเพิ่ม
สัดส่วนไบโอดีเซลในดีเซลในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 ส่งผลให้มีกลีเซอรี นดิบออกสู่ตลาดเป็ นจานวนมากเกินความต้องการใน
ตลาด ทาให้ราคากลีเซอรี นดิบและกลีเซอรี นบริ สุทธิ์ในตลาดโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 1 ปี 2563 แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทาให้ความต้องการใช้กลีเซอรี นบริ สุทธิ์เพิ่มขึ้น ราคาตลาดของกลีเซอรี
นบริ สุทธิ์จึงปรับเพิ่มขึ้นเป็ นเท่าตัว ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 เป็ นต้นมา ทาให้พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ของกลีเซอรี นดิบลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 35.15 ล้านบาท เป็ นคงเหลือที่ 4.85 ล้านบาท ณ 31 มีนาคม 2563
สาหรับสิ นค้ากลีเซอรี นบริ สุทธ์ที่มีสัญญาซื้อขายแล้ว

4. ส่ วนงำนให้ บริกำรเดินเรื อขนส่ ง
ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริ ษทั ย่อยมีอตั ราต้นทุนบริ การเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2562 ในอัตราร้อยละ 81.62 เนื่องจาก
ให้บริ การเดินเรื อแก่ลูกค้าภายนอกลดลง และมีนโยบายนามาสนับสนุนงานในกลุ่มธุรกิจ

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 9.78 ล้านบาท และไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 4.43
ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นเท่ากับ 5.35 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 120.64 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายเป็ นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดส่งสิ นค้าที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2563

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารในไตรมาส 1 ปี 2563 และไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 19.21 ล้านบาท และ
15.57 ล้านบาท ตามลาดับ มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิม่ ขึ้นเท่ากับ 3.64 ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายบริ หารที่ทาให้ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้น
ได้แก่ ผลขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 1.75 ล้านบาท และค่าที่ปรึ กษาเพิ่มขึ้น 1.78 ล้านบาท

ที่ต้งั
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ต้ นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีตน้ ทุนทางการเงินเท่ากับ 3.23 ล้านบาท และในไตรมาส 1 ปี 2562 ไม่มี
ต้นทุนทางการเงิน ทั้งนี้ ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีการกูย้ ืมเงินจากบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวโยงเพื่อใช้
หมุนเวียนในกิจการ
ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 0.22 ล้านบาท และไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ
0.02 ล้านบาท

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน)

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายเลขานุการโทร. 034-877-485-8 ต่อ 500
Email: ir@aienergy.co.th
ที่ต้งั
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